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STRAVNÉ
Ceny stravného pro školní rok 2021/2022
I. kategorie

Děti do 6 let (v daném školním roce dovrší 6 let věku)
Přesnídávka
Oběd
Svačina

Děti s odkladem školní docházky
Přesnídávka
Oběd
Svačina
II. kategorie

= Kč 9,= Kč 23,= Kč 8,-

(záloha září 880,-)

Žáci od 7 do 10 let (v daném školním roce dovrší uvedeného věku)
Oběd

III. kategorie

= Kč 8,-= Kč 20,-- (záloha září 810,-) + školné 420,= Kč 8,---

= Kč 23,- ( záloha září 530,-)+ družina 250,-

Žáci od 11 do 14 let (v daném školním roce dovrší uvedeného věku)
Oběd

= Kč 25,- ( záloha září 580,-)+družina 250,-

Školním rokem se rozumí 1. září 2021 - 31. srpna 2022
Odhlášení nebo přihlášení žáka, dítěte ke stravování provádějte den předem,
v naléhavých případech do 8:00 hod. v daném dni ústně nebo telefonicky na číslo
487 873 340.
Nevyčerpaná částka za stravné se odečítá z předepsané úhrady následující měsíc.

ŠKOLNÉ
Výše poplatků školného pro školní rok 2021/2022
Poplatek za školní družinu činí…………………….. 250,00 Kč/měsíc
Za školku (denní docházka)……………… 420,00 Kč/měsíc
Za děti, které započnou školní docházku v roce příštím, se úhrada školného
nevyžaduje.
Při absenci v docházce se poplatek za školku nebo družinu nekrátí. Úhradu školného
je nutno provést i v případě plné absence dítěte v daném měsíci.

Úhrada za stravné i školné se provádí do 15. dne v měsíci hotově na daný měsíc,
zálohově v kanceláři vedoucí školní jídelny. Úhradu lze platit i přes účet.
Informace u vedoucí ŠJ.
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